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Areia para engorda

Trecho de sete quilômetros receberá areia e paisagismo

Estrangeiro
já procura
por imóvel 

Preço varia até
245% no Natal
Procon-PR pesquisou 173 itens
entre bebidas e alimentos que
são mais consumidos {pág 02}

Programa vai 
combater o crack
Governo federal vai investir 
R$ 4 bilhões nas ações {pág 08}

Empresários querem abrir
negócios em Curitiba pensando
no Mundial Turistas devem
começar a procurar imóveis no
ano que vem Estimativa é
que o mercado de locação
cresça 30% até 2014 {pág 04}

De olho na Copa

Praia de
Matinhos
receberá
R$ 8 mi

Mín 18°C
Máx 26°C

CURITIBA
Quinta-feira, 
8 de dezembro de 2011

Edição nº 155, ano 1

BIG BEAT
DO THE PRODIGY AMANHÃ
NO EXPOTRADE {pág 11}

As verbas estão no orçamento e só dependem de
projeto básico para a engorda da praia Restante do
dinheiro, R$ 60 milhões, poderá ser incluído no PAC 2

Faixa de areia terá 50 metros {pág 03}
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Procon-PR verificou preços de 173
itens mais frequentes no Natal

Pesquisa de preços de pro-
dutos de Natal encontrou di-
ferenças de até 245,69% no
valor das nozes com casca
pacote 200g da marca La
Violetera, comercializada
entre R$ 7,20 e R$ 24,80. O
levantamento foi feito entre
os dias 30 de novembro e 2
deste mês, em dez super-
mercados de Curitiba, com
preços de 173 itens, entre
alimentos e bebidas, de
marcas pré-definidas.

A pesquisa pode ser aces-
sada no site do Procon,
www.procon.pr.gov.br, ou
ainda ser obtida na sede do
órgão, Rua Presidente Fa-
rias, 431, Centro, Curitiba.

A coordenadora do Pro-
con-PR, Claudia Silvano,
alerta que, “a grande varie-
dade de marcas e pesos difi-
culta uma comparação mais
detalhada de preços, uma
vez que as mesmas marcas
não foram encontradas em
todos os supermercados.

METRO CURITIBA

Produtos natalinos
variam até 245%

Consumidores têm que pesquisar para encontrar preço menor

RODRIGO LEAL / METRO CURITIBA

Diferenças

O Procon pesquisou pre-

ços de bebidas e alimentos

de várias marcas.

Uva-passa branca 

sem semente

Os preços variaram de 
R$ 4,36 a R$ 9,98, uma 
diferença de 128,90%

Espumante

Foi registrada uma varia-
ção de 118,82%; nos espu-
mantes brut e demi-sec de
750 ml da marca Salton,
os preços encontrados 
ficaram entre R$ 12,75 e 
R$ 27,90

Conferência debate controle social

Foco na RMC

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Comissão da
Copa entrega 
relatório
REUNIÃO. A Comissão da
Copa reuniu-se ontem
com o secretário munici-

pal Luiz de Carvalho. 
O encontro foi para en-

tregar o relatório de ativi-
dades, com informações
referentes ao cronograma
das obras. O objetivo é
consolidar a parceria en-
tre a Câmara Municipal e
a prefeitura de Curitiba
nos preparativos para
2014. A previsão é ter as
obras prontas em março
de 2013. METRO CURITIBA

Breve
Acontece amanhã a 1ª
Conferência Regional so-
bre Transparência e Con-
trole Social – Curitiba e
Região Metropolitana, pro-
movida pela Assomec. O
encntro, aberto ao públi-
co, será no Centro de
Eventos da Fiep: av. Co-

mendador Franco, 1.341,
no Jardim Botânico.

Serão debatidos diversos
temas, com a proposta de-
promover a transparência
pública e estimular a parti-
cipação da sociedade no
controle da gestão pública.

METRO CURITIBA

1
foco
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Prazo de emendas
acaba no sábado
As prefeituras dos municí-
pios do Paraná com menos
de 50 mil habitantes tem
até  sábado para apresentar
emendas de iniciativa popu-
lar ao orçamento da União
para 2012. Até agora, ape-

nas 34 municípios do Esta-
do habilitaram-se para rece-
ber as emendas. 

Serão R$ 2,6 bilhões dis-
tribuídos entre municípios
de todo o Brasil em 2012. 

METRO CURITIBA

Rodovia 
José Tibério 
inaugurada
Foram inauguradas on-
tem as obras de pavimen-
tação asfáltica na Rodovia
Municipal José Tibério,
em Lupionópolis, região
Norte do Estado. 

Foram gastos cerca de

R$ 1,5 milhão na estrada
de 4,4 quilômetros o dis-
trito de Mairá ao porto
Aniz Abudi.  

A obra deveria ter sido
entregue em agosto do
ano passado, mas um pro-
blema financeiro da pri-
meira empreiteira impe-
diu a conclusão da pavi-
mentação no prazo deter-
minado.

METRO CURITIBA

Lupionópolis

DIVULGAÇÃO/AEN

O jornal Metro circula em 22 países e tem alcance diário superior a 20 milhões de 
leitores. No Brasil, é uma joint venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação e da 
Metro Internacional. É publicado e distribuído gratuitamente de segunda a sexta em 
São Paulo, ABC paulista, Santos, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte 
e Porto Alegre, somando mais de 440 mil exemplares.

Editado e distribuído por SP Publimetro 
S/A. Endereço: rua Santa Cecília, 802, 
Pilarzinho, CEP: 80820-070, Curitiba. 
O jornal Metro é impresso na Cargraphics 
Gráfica e Editora Ltda.
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Coordenador de Redação: Irineu Masiero. Editor de Arte: Antonio Virgili. 
Gerente Comercial Nacional: Ricardo Adamo.
Grupo Bandeirantes de Comunicação Curitiba - Diretor Geral: André Aguera. 
Grupo J. Malucelli - Presidente: Joel Malucelli.

Telefones: 
041/3069-9189 (redação)
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A tiragem e distribuição 
desta edição de 30.000 
exemplares são 
auditadas pela BDO.

Esporte

Secretaria 
Estadual dos 
Esportes é 
criada

Foi aprovado on-
tem, em primeira
discussão, o projeto
de lei que cria a Se-
cretaria de Estado
do Esporte. 
A nova secretaria
será responsável pe-
lo planejamento,
acompanhamento e
manutenção das po-
líticas e diretrizes
do Governo do Esta-
do para o esporte,
lazer e qualidade de
vida, assim como a
gestão dos recursos
financeiros relacio-
nados .

“A variedade é
muito grande de
produtos. O certo é
pesquisar já a
partir de uma lista.”
CLAUDIA SILVANO, PROCON-PR

Cotações
Dólar

- 0,38%
(R$ 1,79)

+ 0,36%
(R$ 2,40)

Euro

Bovespa Selic
(11%)

Salário
mínimo
(R$ 545)

- 1,47%
(58.662 pts)
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O governo autorizou o Insti-
tuto das Águas do Paraná a
abrir licitação para retirada
da madeira acumulada nas
bacias dos rios Jacareí e Mi-
randa, no Litoral, por conta
das chuvas que atingiram a
região em março passado. O
investimento é de R$ 1,3 mi-
lhão e compreende, além da
retirada de madeira, o servi-
ço de detonação de rochas
para recolocar os rios no lei-
to normal. Ainda há 12 mil
metros de madeira. O servi-
ço deve durar quatro meses.

METRO CURITIBA

Matinhos tem R$ 8 mi
para engorda da praia

Mais obras

Durante encontro, governa-

dor pediu verbas para tirar

trilhos de trem da capital.

Contorno Ferroviário

O governo do Estado e a
prefeitura se comprome-
teram a reapresentar o
projeto para tirar os tri-
lhos de trem de Curitiba
ao governo federal. Para
as obras começarem, no
entanto, ainda será preci-
so um estudo do impacto
ambiental e de um proje-
to executivo, que ainda
não foram feitos.

Aeroporto

Na reunião, o governador
comunicou à ministra que

assinou nesta semana um
decreto declarando de uti-
lidade pública três áreas
no entorno no terminal.
Haverá um grupo de traba-
lho, para agilizar a obra. “A
primeira medida é fazer a
regularização das áreas e a
retirada dos moradores”,
disse o governador.

Porto

Beto Richa defendeu uma
emenda dos deputados
do Paraná, para investir
R$ 170 milhões no Porto
de Paranaguá.

A engorda da praia de Matinhos vai evitar 

problemas causados pelas ressacas, como em 2007

RODRIGO LEAL / METRO CURITIBA

Em reunião com o gover-
nador Beto Richa, na ter-
ça-feira à noite, a ministra
chefe da Casa Civil, Gleisi
Hoffmann afirmou que o
governo federal pode apli-
car R$ 8 milhões em Mati-
nhos, no Litoral.

“Temos restos a pagar do
Ministério da Integração
Nacional para a engorda.
Mas o dinheiro só pode ser
liberado quando houver o
projeto básico”, disse Gleisi.
“O governo ficou de en-
viar", completou. 

A praia de Matinhos, de
acordo com o projeto do go-
verno estadual, deverá ter
50 metros de faixa de areia.
A área em que serão feitas
as obras são de 5 até 7 qui-
lômetros. De acordo com o

diretor do Instituto das
Águas, Everton Souza, a
manutenção para que o
mar não leve novamente a
areia só terá ter que ser fei-
ta em 10 anos. 

“Mesmo assim, a maior
parte do dinheiro dessa
obra será na colocação de
pedras e paisagismo. A colo-
cação de areia é de menor
custo”, afirma.  

A praia de Matinhos terá
os chamados “espigões",
que são estruturas de pe-

dras em cima da areia, para
impedir que a areia seja le-
vada. De acordo com o Insti-
tuto das Águas, esse tipo de
técnica, inédita no Paraná,
é utilizada em países como
a Espanha e o Japão.

Edital
O governo do Estado pu-
blicou, neste mês, o edital
para contratar o projeto
executivo para a obra. “O
prazo de abertura é de 45
dias, devemos ter a licita-
ção aberta em janeiro”,
diz Souza.

A engorda custará entre
R$ 40 e R$ 60 milhões.

Verbas estão disponíveis no orçamento Ministra
Gleisi diz que outros R$ 60 milhões poderão vir do PAC 2

Produção industrial 
do Paraná cresce 1%
A produção da indústria pa-
ranaense cresceu 1% em ou-
tubro em relação ao mês an-
terior, 1,4 ponto percentual
acima da média nacional,
que foi de 0,6% negativo. 

De janeiro a outubro, o
crescimento foi de 5,2%, o
terceiro melhor desempe-
nho entre os estados pes-
quisados. 

Os dados foram divulga-
dos, ontem, pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística). Segundo o
instituto, na comparação
com o mesmo mês do ano

passado, o avanço da indús-
tria do Paraná foi de 13,4%
e, no acumulado dos 12
meses, o crescimento é de
5,5%. O IBGE registrou re-
tração em sete dos 14 esta-
dos pesquisados.

O crescimento de 5,2% no
ano foi puxado principal-
mente pelo setores automo-
tivo e de refino de petróleo.

METRO CURITIBA 

Produção maior

DIVULGAÇÃO

5,5%é o cresci-
mento acu-

mulado dos últimos 12
meses.

www.readmetro.com
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“A obra deve durar
10 anos até que se
tenha que se
colocar mais areia.”
EVERTON SOUZA, DIRETOR DO
INSTITUTO DAS ÁGUAS

Vendas
industriais
reduzem
As vendas industriais regis-
traram redução de 1,55% em
outubro em comparação a
setembro, de acordo com
pesquisa divulgada ontem
pela Fiep. O acumulado dos
dez primeiros meses do
ano, comparado à igual pe-
ríodo de 2010, é de alta de
6,5%. Em comparação a ou-
tubro de 2010, foi registrada
alta de 2,65% nas vendas e
de 1,72% no nível de empre-
go e houve aumento na uti-
lização da capacidade insta-
lada, que subiu de 79% para
83%. METRO CURITIBA

Madeira da cheia
será retirada

Para retirar

DIVULGAÇÃO
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Ainda faltam três anos pa-
ra a Copa do Mundo de Fu-
tebol, mas estrangeiros já
começaram a procurar as
imobiliárias de Curitiba pa-
ra locar imóveis residen-
ciais e comerciais. Com o
movimento, a expectativa
do setor é crescer 30%.

Por enquanto, a procura
maior tem sido por parte de
empresários que vão inves-
tir em negócios. Eles vêm de
diversos países, conforme
conta o proprietário da Imo-
biliária Prates, Fernando
Prates, especializada em lo-
cação para estrangeiros.

“Vamos falar amanhã
(hoje) com um espanhol, fa-
nático por futebol, que tem
a intenção de investir em
hotelaria. Um grupo de ale-
mães nos procurou porque
querem um imóvel comer-
cial para montar um bar. Os
interessados já começaram
a aparecer e a expectativa é
muito boa”, diz Prates. 

Além disso, já há procu-
ra por empresários que
vêm para trabalhar nas
obras da Copa. “Fomos pro-
curados por um grupo que
prestará serviço de fibra
ótica para uma construtora

que fará obras na Arena”,
conta Prates.

Empresas de comunica-
ção também vão impulsio-
nar o mercado. “Eles devem
alugar por até seis meses
porque acompanham todas
as seleções”, afirma.

Os preços devem acom-
panhar o crescimento do se-
tor, mas em menor propor-
ção, conforme disse Gusta-
vo Selig, presidente do gru-
po Hestia e da Ademi-PR
(Associação dos Dirigentes
de Empresas do Mercado
Imobiliário do Paraná).

“Vemos uma procura es-
peculativa e os preços de-
vem subir um pouco. É
oferta e demanda. Quando
mais perto da Copa, e me-
nos imóveis disponíveis,
mais caros eles ficam. Mas
não deve ser uma elevação
muito alta”, avalia. 

Empresários querem investir em
negócios, como bares e hotéis

Turistas devem esquentar a
procura em meados do ano que vem

Reservas têm menos burocracia
Vai ficar mais fácil transfor-
mar áreas de mata nativa
em Reservas Particulares do
Patrimônio Natural Munici-
pal (RPPNMs). A Câmara de
Vereadores aprovou ontem
novas regras, que dimi-
nuem burocracia e custo.

Os proprietários ficarão
isentos de  taxas munici-
pais, como vistoria, e seus
processos terão prioridade
de análise.

Será possível transformar
áreas que tenham, no míni-
mo, 60% de vegetação nati-
va, desde que haja compro-
misso no plano de manejo.

A concessão do poten-
cial construtivo será regu-
lamentada e pode ser reno-

vada periodicamente. O
cálculo não levará em con-
ta a depreciação no valor
do terreno.

Haverá fiscalização pe-
riódica e os proprietários
poderão construir no terre-
no para fins de turismo,
educação ambiental ou pa-
ra moradia, desde que cons-
te no plano de manejo.

Mais informações podem
ser obtidas em www.curiti-
ba.pr.gov.br. METRO CURITIBA

Bairros no entorno da Arena da Baixada, como Água Verde e Vila Izabel, serão os mais procurados

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Curitiba tem mil imóveis que podem virar reservas naturais

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

CAMILA CASTRO
METRO CURITIBA

Estrangeiros começam a
sondar imóveis para Copa

TURISTAS

Procura
aumenta
em 2012
No ano que vem, os turis-
tas que vêm a Curitiba pa-

ra o Mundial devem come-
çar a procurar imóveis. As
imobiliárias devem ofere-
cer contratos temporários
(que podem ir de 15 dias
até 6 meses), a exemplo do
que acontece no exterior.

“É muito comum, em
países que recebem jogos
da Copa, as pessoas fica-
rem um pouco mais para

conhecer as cidades. Elas
alugam imóveis porque
não querem ter a formali-
dade de um hotel”, diz
Gustavo Selig. Os imóveis
mais procurados devem
ser em bairros no entorno
da Arena da Baixada, como
Água Verde e Vila Izabel,
pequenos e mobiliados, se-
gundo Selig. 

“Há investidores com-
prando apartamentos que
vão ficar prontos nesta re-
gião para mobiliar e colo-
car para locação”, conta. 

Passados os jogos, este
imóvel está valorizado e
pode ser alugado por es-
tudantes e empresários
que fazem de Curitiba ci-
dade dormitório. METRO

30%é a estimati-
va de cresci-

mento do mercado de
locação em Curitiba
até 2014. 

Sesc Caiobá
abre as portas
no dia 16
TURISMO. O Sesc Caiobá,
centro de turismo e lazer
do Sistema Fecomércio,
será inaugurado em 16 de
dezembro. São 137 apar-
tamentos, piscinas, res-
taurantes, lanchonetes e
cafés, quadras, acade-
mias, centro de estética,
além de centro de con-
venções para atender co-
merciários, turistas e via-
jantes. Mais informações
e reservas pelo 41 3304-
2204. METRO CURITIBA

Detran para
hoje e amanhã 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. O
atendimento no Detran
em São José dos Pinhais
está suspenso hoje e ama-
nhã. Ele volta ao normal
na segunda-feira.

O órgão fará mudan-
ças para melhorar a pres-
tação de serviços, aten-
dendo ao aumento da de-
manda. METRO CURITIBA

Breves

19processos aguar-
dam na fila para

ser analisados. Outras
quatro reservas já fo-
ram criadas, segundo
a prefeitura.

DIVULGAÇÃO
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Lei dos deficientes
recebe sugestões

Durante esta semana, o Tri-
bunal de Justiça do Paraná
realiza audiências de conci-
liação entre vítimas de aci-
dentes de trânsito e segura-
doras do serviço DPVAT. O
objetivo de diminuir as
ações judiciais que envol-
vem o seguro.

Para o presidente da se-
guradora Líder (administra-
dora do serviço), Ricardo
Xavier, esta “é a chance da
vítima receber o seguro
mais rápido”.

Devem comparecer ao
Palácio da Justiça somente
as pessoas que receberam o
comunicado em casa. As
bancadas contarão com ad-
vogados, peritos médicos e
conciliadores. O horário de
atendimento é das 13h às
18h. Em 2010, nove mil be-
neficiários receberam suas
indenizações após acordos.

Direito

O seguro DPVAT é um direi-
to de qualquer vítima de
acidente  de trânsito em to-
do o território nacional. As
indenizações são para casos
de morte ou invalidez.

Mais informações no site
www.dpvatseguro.com.br.

METRO CURITIBA

Acertos do DPVAT
vão até sexta no TJ
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Tribunal de Justiça

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

A versão preliminar do Esta-
tudo da Pessoa com Defi-
ciência foi colocada à dispo-
sição para consulta na inter-
net. Qualquer cidadão pode
ter acesso ao texto e enviar
sua sugestão de mudança
por meio do site www.se-
ju.pr.gov.br. São 295 artigos,
elaborados durante uma au-
diência pública em novem-
bro, que devem ficar no ar
até o dia 19 deste mês.

Despois disso, todas as
contribuições serão analisa-
das pelo Conselho Estadual
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e por secreta-
rias de governo relaciona-
das. O texto final deve ser
enviado para aprovação na
Assembleia Legislativa.

Para a secretária de Justi-
ça e Direitos Humanos do
Estado, Maria Tereza Go-
mes, “esta é uma forma de-

mocrática de estabelecer o
norte das relações entre so-
ciedade e pessoas com defi-
ciência”. Ela ressalta a im-
portância da participação
de organizações atuantes
nesta área, de especialistas
e dos próprios portadores
de deficiência. 

METRO CURITIBA

DIVULGAÇÃO

Lista dos
automóveis
sinistrados
é divulgada
Veículos que sofreram al-
gum tipo de acidente com
necessidade de pagamento
do seguro passaram a cons-
tar numa lista divulgada
pelo Detran. Com o núme-
ro da placa e do chassi, a
consulta pode ser feita no
site www.detran.pr.gov.br.  

O serviço deve ajudar os
interessados em comprar
carros no Paraná. Pode-se
descobrir a que tipo de aci-
dente foi submetido.

"Agências podem vender
carro sinistrado sem saber,
nestes casos a solução é
amigável. Caso contrário, o
comprador terá de recorrer
ao Procon ou entrar na jus-
tiça”, explica do diretor do
Detran, Marcos Traad. 

METRO CURITIBA

ASSALTOS A CARROS-FORTES

Quarteto
armado
é preso 
Dois casais foram deti-
dos pela polícia acusa-
dos de envolvimento
em assaltos a carros-
forte, caminhões e ôni-
bus na região da Gran-
de Curitiba. Depois de
dois meses de investi-
gação, eles foram deti-
dos em uma casa no
bairro Sítio Cercado.

Foram apreendidos
um fuzil, quatro pisto-
las, munição e coletes
balísticos. “Artefatos tí-
picos deste tipo de qua-
drilha. Temos indícios
de que planejavam um
assalto em que leva-
riam R$ 7 milhões”, dis-
se o delegado Marco de
Góis, da DFRV.

METRO CURITIBA

Preço maior de importado
dependerá dos estoques

Vendas oscilam

Em outubro, as vendas caí-
ram, mas voltaram a subir
em dezembro.

Setembro
Quando o decreto do 
governo foi divulgado,
clientes anteciparam as
compras, fazendo com
que as vendas de 
importados aumentassem
em 90% de agosto para
setembro.

Outubro
Já no mês seguinte, de
acordo com a Abeiva 
(Associação Brasileira 
das Empresas Importado-

ras de Veículos 
Automotores), as 27 mar-
cas associadas à entidade
tiveram uma queda de
41% em outubro 
em relação 
ao mês anterior.

Últimas semanas 
Faltando apenas duas se-
manas até o início da co-
brança do IPI, a Euro Im-
port diz que já constatou
significativo aumento na
procura.    

Importados representam 23% do mercado, segundo a associação dos fabricantes Anfavea

RODRIGO LEAL/ METRO CURITIBA

No dia 15 de dezembro, o
governo passará a cobrar
30% a mais de IPI (Imposto
sobre Produtos Industriali-
zados) sobre os carros im-
portados. Para os clientes,
no entanto, o reajuste po-
de demorar um pouco
mais, já que empresas co-
mo a Kia e a Jac Motors di-
zem que vão esperar seus
estoques acabarem antes
de fazer o reajuste.

O IPI é cobrado nos por-
tos brasileiros, quando as
empresas fazem a chama-

da “nacionalização” dos
carros. Assim, veículos
que já estejam no Brasil,
ou que cheguem antes do
dia 15 de dezembro, não
terão aumento dos custos.
A Kia diz que tem em esto-
que 13 mil veículos.

Depois disso, no entanto,
a alta será inevitável e as
empresas já buscam alter-
nativas, até mesmo dimi-
nuindo lucros “Devemos
chegar aos novos valores
em breve, mas o  setor está
se adaptando e encontrando

maneiras de não perder a
competitividade”, diz o dire-
tor da Euro Import, Ricardo
Cunha Pereira.

O aumento do IPI vai
incidir principalmente so-
bre as empresas que não
tenham fábricas no Brasil,
como a Kia, Jac Motors e
Chery, além de modelos
mais caros, como a BMW,
Audi e Volvo.

Reajuste do IPI vale a partir do dia 15 deste mês,
mas algumas empresas só reajustarão os preços
quando estoques acabarem Imposto subirá 30%

THIAGO MACHADO
METRO CURITIBA

Estatuto é debatido
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A Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da
Câmara negou ontem, por
13 votos a 5, o pedido de
convocação do ministro do
Desenvolvimento, Indús-

tria e Comercio Exterior,
Fernando Pimentel (PT).
Ele seria chamado para ex-
plicar suspeitas sobre a
atuação de sua empresa, a
P-21 Consultoria e Projetos.

Os deputados alegaram
que não há denúncia formal
contra o ministro, denun-
ciado em reportagem de “O
Globo”. METRO

Usuário de crack poderá
ser internado à força

O governo federal anun-
ciou ontem o plano de
combate ao crack, que con-
tará com investimentos de
R$ 4 bilhões. De acordo
com o programa, os usuá-
rios poderão ser interna-
dos compulsoriamente. 

O plano também prevê a
instalação de câmeras em
locais onde se concentram
usuários da droga, conheci-
dos como cracolândias.

“Com câmeras fixas nes-
ses territórios, teremos
imagens que permitirão a
fiscalização e policiamento
dessas áreas”, afirmou o mi-
nistro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, que par-
ticipou do lançamento do
programa ao lado da presi-
dente Dilma Rousseff e do
ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha. Segundo Padi-
lha, serão criados 308 “con-
sultórios de rua”, com mé-
dicos, psicólogos e enfer-
meiros. Os profissionais
irão às ruas identificar de-

pendentes e avaliar se a in-
ternação deve ser realiza-
da, mesmo contra a vonta-
de do paciente. No caso de
internação, o hospital de-
verá comunicar o Ministé-
rio Público em um prazo
máximo de  72 horas.

O ministro afirmou que
o ECA (Estatuto da Criança
e do Adolescente) já prevê
a internação involutária de
menores de idade.

O programa vai habili-
tar 350 auxiliares de enfer-
magem, 11 mil profissio-
nais de saúde, 100 mil alu-
nos de graduação na área
de saúde e 15 mil gestores
e profissionais das Comu-
nidades Terapêuticas.

Outra novidade do pla-
no é a criação de enferma-
rias especializadas em de-
pendentes químicos nos
hospitais do Sistema Único
de Saúde. Até 2014, o gover-
no prevê o repasse de re-
cursos para a criação de
2.462 leitos. METRO

Programa lançado ontem pelo governo federal contará com
investimentos de R$ 4 bilhões Plano prevê instalação 
de câmeras em locais com concentração de dependentes químicos

ALAN MARQUES/FOLHAPRESS

Presidente Dilma anuncia programa contra o crack

O TCU (Tribunal de Contas
da União) deu prazo de 90
dias para que a Susep (Su-
perintendência de Seguros
Privados) fiscalize as contas
da Seguradora Líder, enti-
dade que detém o monopó-
lio da cobrança do seguro
obrigatório.

Relatório do tribunal
afirma que o dinheiro pago
pelos donos de veículos es-
tá sendo usado indevida-
mente. Os recursos, que
são usados para indenizar
vítimas de acidentes de
trânsito, estariam servindo

para pagar despesas judi-
ciais que na verdade ca-
bem às seguradoras.

De acordo com o TCU,
por conta das irregularida-
des, o seguro obrigatório
pago por todos os proprie-
tários de veículos do país
está ficando mais caro. Os
técnicos do tribunal afir-
mam ainda que, se nada
for feito, o preço do DPVAT
pode aumentar em média
11% ao ano nos próximos
cinco anos. A Seguradora
Líder recebe 2% do fatura-
mento do DPVAT. METRO

Base governista
barra convocação
de Pimentel

Irregularidades encarecem
DPVAT, afirma TCU

08 brasil
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A diferença entre as anui-
dades de um cartão de cré-
dito nacional de uma mes-
ma bandeira pode chegar a
275%. Segundo levanta-
mento realizado partir do
site de comparação de tari-
fas criado pela Abecs (Asso-

ciação Brasileira das Em-
presas de Cartões de Crédi-
to e Serviços), os valores co-
brados de um cartão básico
da Visa variam de R$ 24 a
R$ 90, dependendo da insti-
tuição financeira emissora. 

O Banco Mercantil é a

instituição que oferece  o
cartão de crédito com a
anuidade mais baixa, de
R$ 24. A anuidade mais ca-
ra é a do cartão da Porto
Seguro, de R$ 90, de acor-
do com o levantamento
com seis empresas.

Com a bandeira da Mas-
tercard, entre as sete insti-
tiuições emissoras avalia-
das, uma não cobra anui-
dade, o Banco BMG. Entre
as demais empresas, a tari-
fa varia de R$ 42 na Per-
nambucanas Financiadora

a R$ 60 no Citicard.
Para comparar as taxas

cobradas por cartões de
crédito, a Abecs lançou o
site Tarifas do Cartão
(www.tarifasdocartao.org.
br).  Com a ferramenta
criada pela entidade o con-

sumidor pode descobrir as
tarifas cobradas por insti-
tuição e compará-las de
acordo com critérios como
bandeira, grupo (básico ou
diferenciado) e categoria
(nacional e internacional).

METRO

Anuidade de cartão tem variação de 275%

Companhia americana compra participação na Gol

JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES

Taxas vão de R$ 24 a R$ 90 para serviço básico com a mesma bandeira,  dependendo da instituição financeira 

Compare antes de contratar

Bandeira Banco Anuidade Saque 2ª Via do 
cartão

Tarifas cobradas para 
um cartão nacional

VISA

MASTER
CARD

Bradesco

Banco do Brasil

Itaucard

Mercantil

Caixa 

Portoseg

BMG

CITICARD

Banco do Brasil

Itaucard

Santander

Caixa

Pernambucanas

R$ 56

R$ 45

R$ 48

R$ 24

R$ 45

R$ 90

Sem Cobrança

R$ 60

R$ 45

R$ 48

R$ 54

R$ 45

R$ 42

R$ 2

Não informado

R$ 5

R$ 4

R$ 5

R$ 9,90

R$ 9

R$ 8

Não informado

R$ 5

R$ 15

R$ 5

R$ 5

R$ 5,20

R$ 8

R$ 10

R$ 15

R$ 5

R$ 9,90

R$ 5

R$ 5

R$ 8

R$ 10

R$ 5

R$ 5

R$ 5

Gol e Delta Airlines
terão venda integrada
A norte-americana Delta
Airlines anunciou ontem a
compra de uma participa-
ção minoritária da Gol Li-
nhas Aéreas por US$ 100
milhões. Pelo acordo, os
clientes brasileiros da Gol
poderão comprar passa-
gens diretamente no site
da Delta e vice-versa a par-
tir do terceiro trimestre do
próximo ano.

Além da venda integra-
da de passagens, a estimati-
va é que, no prazo de seis a
12 meses, os programas de

milhagens das duas empre-
sas também funcionem de
forma integrada.

O acordo prevê tam-
bém que os serviços para
clientes premium de cada
companhia sejam estendi-
dos às duas aéreas, bem
como o acesso recíproco
às salas vips das empresas
em aeroportos. Segundo a
Gol,  cliente da copanhia
brasileira poderá comprar
bilhetes para quase 400
destinos em mais de 70
países. METRO

09www.readmetro.com
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O desemprego entre jovens
está causando estragos na
Europa. Cerca da metade
dos espanhóis, entre 16 e
24 anos, não tem emprego.
A situação na Grécia tam-
bém não é positiva: 43%
dos jovens estão desempre-
gados. Já na Itália, a taxa é
de 27% e na França chega a
21%. “Essa é uma situação
terrível. Em alguns países o
desemprego dobrou em
dois anos”, diz Anne Son-
net, economista da OECD
(Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento
Econômico). 

Essa situação não é um
problema apenas dos jo-
vens – que todos os dias
procuram novas oportuni-

dades no mercado de traba-
lho europeu. “O desempre-
go juvenil é uma ameaça
séria para toda a sociedade
e não é levado a sério pela
União Européia e por seus
Estados membros”, diz
Emilie Turunen, 27 anos,
membro do Parlamento
Europeu da Dinamarca. 

A situação que se alastra
nos países europeus não é
um problema recente. Du-
rante a recessão os jovens
são sempre os mais atingi-

dos. “Quando a crise finan-
ceira atual terminar, recém-
formados terão mais facili-
dade para entrar no merca-
do de trabalho. Mas quem
já está desempregado, a
procura ainda continuará
difícil”, explica Anne. Na
América do Norte, por
exemplo, não há perspecti-
vas positivas para os próxi-
mos dois anos. No entanto,
a Aústria e a Alemanha re-
gistraram baixos índices de
desemprego atualmente. A
Alemanha agora tem me-
nos jovens desempregados
do que há dois anos”, disse. 

Aumento do desemprego cria
‘geração perdida’ na Europa

Jovens de alguns países do Velho Continente são
umas das maiores vítimas da crise financeira mundial

“Em alguns países 
o desemprego 
entre jovens dobrou
em dois anos.”
ANNE SONNET, ECONOMISTA DA OECD 

www.readmetro.com
QUINTA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 2011

10 mundo

ELISABETH BRAW
WWW.READMETRO.COM

ESTUDO DE CASO: FRANCESCA QUARTARULLI, 25 ANOS, MORA EM MILÃO, ITÁLIA

Toda noite eu vou
dormir muito tar-
de, pois estou an-
siosa com o tempo

que está passando, o fu-
turo incerto e com a falta
de perspectivas. Eu sou
formada, como muitas
outras pessoas no mun-
do, mas comecei a achar
que um diploma é inútil,
pois as empresas procu-
ram primeiro profissio-
nais com experiência. Se
eu pudesse voltar atrás,
eu investiria o dinheiro
da faculdade em viagens

pelo mundo, na busca
por experiência. 

Eu não tenho muito

tempo para descobrir o
que realmente quero,
pois não conto mais com
a ajuda dos meus pais. 

Minha ideia agora é
mudar de país, de repen-
te para o Reino Unido.
Acho que terei chances
melhores para encontrar
um emprego decente lá.
Para ser sincera, aqui na
Itália é preciso lutar até
para achar um trabalho
como escravo. Por isso,
acho que mudar de país é
a única luz que vejo no
fim do túnel. METRO

Jovens desempregados 
na Itália: 27,4%

‘Meu diploma é inútil: as empresas 
querem profissionais com experiência’

Francesca Quartarulli é uma
italiana na busca por emprego

METRO INTERNACIONAL

As eleições legislativas da
Rússia estão cada vez
mais sob suspeita. O presi-
dente da União dos Estu-
dantes da Rússia, Artiom
Khromov, acusou ontem o
governo de obrigar os
estudantes universitários
do país a votar em parti-
dos aliados. 

“Durante toda a campa-
nha eleitoral houve tenta-
tivas maciças de pressio-
nar os estudantes: em al-
gumas universidades fo-
ram obrigados a votar em
determinado partido”, de-
clarou Khromov à agência
russa Interfax. 

Ele não citou nominal-
mente o Partido Rússia
Unida, do premiê Vladi-
mir Putin, que apoia o
presidente Dmitri Medve-
dev. No entanto, disse que
os estudantes são “obriga-
dos a comparecer aos
atos em apoio às atuais
autoridades”.

A denúncia se soma a
relatos de irregularidades
em locais de votação de

regiões historicamente li-
gadas à oposição, invasão
de sites de jornais e rádios
e contratação de pessoas
para participar de atos pú-
blicos pró-Rússia Unida.

Os EUA já pediram in-
vestigação sobre a eleição
russa, e o ex-presidente
Mikhail Gorbachev pediu
ontem o cancelamento
do pleito.

METRO

Tropas russas entram em choque com manifestantes

que contestam eleições russas

ALEXANDER DEMIANCHUK/REUTERS

‘Rússia Unida’ perde
força no Parlamento
Apesar das possíveis frau-
des eleitorais, o partido go-
vernista Rússia Unida não
escapou da derrota nas ur-
nas. O partido foi o mais
votado, com 49,3% do elei-
torado, mas perdeu a maio-
ria de dois terços no Con-
gresso.

A votação recebida pela
legenda lhe garante 238
das 450 vagas na Duma, a
câmara baixa do Parlamen-
to russo – 77 cadeiras a me-
nos do que as 315 anterio-
res. Com 92 assentos, o Par-
tido Comunista vai conti-
nuar atuando como a prin-
cipal força de oposição. 

Apesar da evidente redu-
ção na popularidade do
Rússia Unida, o primeiro-
ministro Vladimir Putin
iniciou ontem os trâmites
para concorrer à eleição

presidencial do próximo
mês de março. O objetivo é
substituir o seu alido políti-
co Dimitri Medvedev. 

METRO

92
PARTIDO 
COMUNISTA

238
RÚSSIA UNIDA

56
LIBERAL-

DEMOCRATA

64
RÚSSIA JUSTA

Resultado

O Rússia Unida perdeu a
maioria absoluta de dois
terços no congresso

“Os dirigentes do
país devem admitir
que ocorrem
fraudes e que os
resultados não
refletem a vontade
dos eleitores.”
MIKHAIL GORBACHEV, 
EX-PRESIDENTE SOVIÉTICO

Estudantes russos são
obrigados a votar no governo
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The Prodigy toca
em Pinhais na sexta
A banda britânica The Pro-
digy toca amanhã, às 22h,
no Expotrade, em Pinhais.
O evento faz parte da come-
moração do aniversário de
10 anos da Vibe.

O grupo figura entre os
representantes mais im-
portantes da música eletrô-
nica. São criadores do sub-
gênero chamado ‘big beat’.
Liam Howlett, Keith Flint e
Leeroy Thornhill forma-
ram a banda em 1989. 

O site www.vibe10anos.
com.br tem informações
sobre pontos de venda, in-
gressos e excursões. A pro-

gramação do evento tam-
bém pode ser consultada
pela web.

O uruguaio Gustavo Bra-
vetti, os franceses do Nôzee,
os residentes da Vibe, Roll-
dabeetz e Mario DeLuca,
completam a noite.

METRO CURITIBA

Expotrade Convention Center
(Rodovia João Leopoldo Jaco-
mel, 10.454 - Pinhais).
Dia 09/12, às 22h.  Ingressos
pelo www.aloingressos.com.br
A partir de R$ 65 (fem.) e R$ 85
(masc.). Camarote a partir de
R$205 (fem.) e 255 (masc.).

Britânicos explodiram nas raves
europeias no início dos anos 1990

Eles são precursores do ‘big beat’

Maxim Reality (meio) assumiu o papel de MC 

no primeiro show da banda e acabou ficando

DIVULGAÇÃO
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Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal

Web  
Para falar com a redação: leitor.ctb@metrojornal.com.br

Leitor fala

Caminhão de lixo
Não quero desmerecer o trabalho dos li-
xeiros, mas quero questionar os horários
e rotas. O caminhão na Sete de Setem-
bro bem na hora do rush e trava a rua.
Lugares movimentados não deveriam
ser deixados para a madrugada? 
Roger Lima  – Curitiba, PR 

Publicidade em placas de rua
Percebi o surgimento de placas de pu-
blicidade em anexo às placas que tra-
zem os nomes das ruas. O tamanho da
propaganda é, no mínimo, duas vezes
maior que o das placas de identifica-
ção. O conceito é esse mesmo? Precisa-
mos saber onde comer, comprar e nos
divertir, mas não o nome da rua em
que estamos? Houve licitação para essa
inclusão? O valor pago pela publici-
dade permite ter o destaque maior? 
Qual o destino dessa arrecadação? 
O nome da rua não deveria vir em pri-
meiro lugar, em destaque com letras
maiores? Gilmar Cardoso – Curitiba, PR 

Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metroctb

O que você achou da aprovação
projeto de Organizações Sociais
(OSs) que terceiriza serviços 
públicos no PR?

@Lealiz_ : Preocupa principalmente
pelo SUS. Esse esquema de não precisar
de licitações abre espaço para fraudes
acontecerem.

@raffaelaortis: Pra quem não lembra,
Beto dizia ao eleitor q não iria privatizar
via OS. Governo do diálogo? Só nos
bordões do governador. Atitude
prepotente do governador impor as
terceirizações no PR. A população teve
voz? Não.

Sudoku

por Farini
Os invasores

Cruzadas

Áries (21/3 a 20/4)
Convém ser mais prudente durante este período. Muitas si-
tuações imprevistas e desagradáveis podem afetá-lo e isso o
tornará irritado. 
Touro (21/4 a 20/5)
Neste período, os aparelhos elétricos podem queimar, a falta
de luz pode ocorrer em momentos impróprios ou a parte elé-
trica do carro começa a dar defeitos. Fique atento.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Você estará criativo e intuitivo, mas tão agitado e desorde-
nado que não saberá utilizar esses dons. Procure levar uma
vida mais lenta e calma para preservar a saúde.
Câncer (21/6 a 22/7)
Pode ter problemas com infiltrações e vazamentos em casa.
Mau período para passeios no mar ou pesca submarina. Sua
saúde está fraca e você sente sua energia sendo minada.

Leão (23/7 a 22/8)
Você estará muito intuitivo e deve aproveitar isso da melhor
forma possível. Terá muita capacidade de organização, que
vai ajudá-lo no trabalho.  
Virgem (23/8 a 22/9)
Tende a se deixar levar por tristezas ou depressão. Procure
combater essas tendências. Não estimule seu lado intuitivo,
pois você estará vulnerável a impressões ruins.  
Libra (23/9 a 22/10)
Cuidado, pois você estará exageradamente distraído, o que
pode trazer inconvenientes no trabalho e nos estudos. Preste
atenção nos negócios, para não fazer um contrato ruim.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Não confie demais em suas intuições. Você está muito aber-
to para qualquer influência mediúnica e pode acabar confu-
so e sem concentração.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Será um período de muitas reviravoltas e surpresas em sua vi-
da! Podem ocorrer mudanças inesperadas que vão agitar seu
dia a dia. 
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Boa época para o contato com pessoas ou assuntos orientais.
Estará com o senso estratégico muito apurado e isso pode aju-
dá-lo muito em todos os assuntos. 
Aquário (21/1 a 19/2)
Você viverá uma época de muita agitação e acontecimentos rá-
pidos. Podem acontecer mudanças positivas e repentinas em
sua vida, que vão animá-lo bastante. 
Peixes (20/2 a 20/3)
O tempo vai passar muito rapidamente, mas você irá aprovei-
tá-lo, fazendo muitas coisas. Estará altamente criativo e mo-
derno. Se souber usar isso, trará muito progresso à sua vida.

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Tel: 11 4994-4327. Rua das Figueiras, 2.146, Sto. André/SP. Atendimentos On-line: www.taniagori.com.br.  Participe dia 10, às14h, gratuitamente, da palestra “Metafísica: a arte de ser feliz”.

Horóscopo
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Facebook tem
falha e expõe
fotos pessoais
de Zuckerberg

Manobra na rede social facilitou
o acesso a imagens privadas

Membros do fórum online 
“Body Building” descobri-
ram uma falha de seguran-
ça no Facebook. A mano-
bra permitiu aos partici-
pantes acessar fotos de
usuários de quem não
eram amigos e que foram
marcadas como privadas. 

Uma das vítimas do tru-
que foi o próprio criador do
site, Mark Zuckerberg, que
teve suas fotos pessoais di-
vulgadas na  internet. Algu-
mas imagens são encontra-
das no perfil do empresário
e outras ele já exibiu em
eventos da rede social. No
entanto, outras fotos esta-
vam marcadas como priva-

das – o que comprova a fa-
lha de segurança da rede. 

De acorco com os mem-
bros do fórum, ao entrar no
perfil de uma pessoa  (que
não seja seu amigo) e repor-
tar as imagens como impró-
prias, por supostamente
conter nudez ou pornogra-
fia, o site pede ajuda para
encontrar outras fotos. Du-
rante esta a busca, o Face-
book exibe novas fotos pa-
ra o usuário escolher, entre
elas, imagens marcadas co-
mo privadas. 

O site está ciente do
acontecimento e está tra-
balhando para corrigir o
problema. METRO

FOTOS: REPRODUÇÃO

Correção
Por um erro de montagem, a reporta-
gem “Projeto quer criar ‘bolsa-estu-
pro’”, de 2007, foi publicada no dia 7
de dezembro de 2011, na página 6 do
jornal Metro.
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Sangiorgi e Innocente montam
ópera ‘La Serva Padrona’

Obra foi feita para ser apresentada entre os atos de uma ópera lírica

DIVULGAÇÃO/SIAN SENE

Acontece no fim de sema-
na, na Capela Santa Maria,
a ópera La Serva Padrona.

O projeto tem direção
musical do maestro Alessan-
dro Sangiorgi e direção cêni-
ca de Roberto Innocente. 

La Serva Padrona é consi-
derada uma pequena ópera
cômica, chamada de inter-
mezzo (feita para ser execu-
tada entre atos de óperas lí-
ricas), mais descontraída e
menos formal.

O espetáculo conta a his-
tória de Uberto e sua jovem
criada, a órfã Serpinar. Os
dois se aproximam ao lon-
go da trama, mas a diferen-
ça social os impede de assu-
mir qualquer compromisso. 

A música de Pergolesi  e
as características dos por-
sonagens aproximam esta
obra de um gênero mais
popular e teatral, a Com-
media dell´Arte. 

Innocente e Sangiorgi
montaram a ópera com
dois prólogos, que ficaram

a cargo do grupo Arte da
Comédia com suas másca-
ras e personagens caracte-
rísticos (Franceschina, Arle-
quim e Doutor). O objetivo
é explicar, em português, o
enredo da ópera. As inter-
venções acontecem no iní-
cio e na metade do espetá-
culo, tornando possível o
entendimento das árias, in-
terpretadas em italiano. 

Os cantores líricos tam-
bém buscam uma interpre-
tação divertida, além da téc-
nica vocal perfeita. É uma
união de ópera e arte.  O
próprio Sangiorgi toca cra-
vo, ao lado de um quarteto
de cordas.

Esta ópera marca a ori-
gem da ópera cômica e foi
representada pela primeira
vez em 1733. METRO CURITIBA

Capela Santa Maria
(Rua Conselheiro Laurindo,
273 Centro). Dias 9 e 10/12, às
20h30 e 11/12, às 18h30.
R$ 15 e R$ 7,50 (meia).

Prólogos em português explicam
a história, interpretada em italiano

Alisson
Alípio na 
e-Paraná
O compositor e violonista
clássico Alisson Alípio é o
convidado de hoje no pro-
grama Violão Brasileiro. O
músico vai ao ar às 22 ho-
ras na TV e-Paraná.

Alípio é Doutorando e
Mestre em Música (violão)
pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
(UFRGS). 

A série contempla o vio-
lão e sua trajetória em to-
dos os gêneros musicais, do
erudito ao contemporâneo.
Os músicos André Prodóssi-
mo e Jaime Zenamon são os
próximos convidados.

METRO CURITIBA

Mostra
Avec de 
Cinema
A Cinemateca de Curitiba
(Rua Presidente Carlos Ca-
valcanti, 1174) sedia, ama-
nhã, no sábado e no domin-
go,  a 6ª Mostra AVEC de Ci-
nema.  A entrada é gratuita.

Serão 24 filmes de dire-
tores paranaenses, incluin-
do retrospectivas de traba-
lhos dos anos 70 e 80.

Na sexta-feira, serão exi-
bidas produções dos alunos
da FAP/ CINETV-PR e curtas
produzidos para a TV. No
sábado, é a vez da Mostra
Super 8 e de filmes produ-
zidos no interior do estado.
Domingo será exibida Mos-
tra Curitiba. METRO CURITIBA

Ele é ótimo na esgrima,
preocupado com estilo, do-
no de um irresistível char-
me latino e adora relaxar
acompanhado por um copo
de leite. Apresentado ao pú-
blico na trama de “Shrek”,

onde pela primeira vez fez
seu olhar matador de bi-
chano carente, o Gato de
Botas chega amanhã aos ci-
nemas do país em um filme
todo seu – e o carismático
felino merece atenção. 

Dirigido por Chris Miller,
o longa parte da infância do
destemido personagem,
passando pelo momento
em que ele se tornou um fo-
ra da lei e chegando aos
dias atuais, quando o Gato
de Botas tem a chance de se
redimir e limpar seu nome.  

A versão em português
não traz vozes conhecidas,
mas os timbres originais
são logo identificados por
quem costuma se aventurar
pelas novidades no telão. 

O gato é interpretado
por um legítimo galã latino:
Antonio Banderas. Já a feli-
na Kitty Pata-Mansa, seu
par romântico, tem o sota-
que da mexicana Salma

Herói com sotaque latino

THAIS AZEVEDO
METRO SÃO PAULO

Hayek. A voz do gorducho
Humpty Dumpty coube a
Zach Galifianakis, de “Se
Beber, Não Case” e queridi-
nho do novo humor norte-
americano. 

A produção, que tem ro-
teiro de Tom Wheeler, en-
cerra com classe o recente
trio de longas infantis mais
esperados pelos adultos du-
rante o ano – “Happy Feet 2
– O Pinguim” e “Os Mup-
pets” completam o pacote.
Aproveite que todos estão
em cartaz e curta o final de
2011 bem acompanhado.  
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Maquiagem é um assunto
complicado. Você tem
olheiras que precisam de
cobertura, mas o corretivo
torna a aparência ainda
pior. Ou seus poros são
grandes, mas o pó tem o
poder de torná-los visual-
mente duas vezes maiores.

A ciência tem se empe-
nhado cada vez mais em
apagar a linha entre ma-
quiagens e cuidados com a
pele com produtos que con-
tenham anti-idade, protetor
solar, anti-acne tudo de uma
vez. Você conhece esses pro-
dutos: uma base que atue si-
multaneamente nas falhas,
equlibre a tonalidade da pe-
le e esconda as rugas, por
exemplo. Mas eliminar com
produtos três em um rugas
e outras falhas da pele é
uma solução mais apropria-
da do que usar um produto
para cada coisa?

Mary Schook, maquiado-
ra e especialista em cuida-
dos com a pele se mostra di-
vidida. “Eu acho que eles
agem como aquele sham-
poo e condicionador con-
juntos. Você pode usá-los,
mas obterá melhores resul-
tados usando produtos sepa-
rados,” diz ela. “Muitos des-
tes produtos que prometem
bloquear os raios solares
não estão agindo do jeito
que deveriam. Você não en-
contra uma base que tenha
tanto zinco e dióxido de titâ-
nio. Elas teriam que ter uma
composição química que
bloqueasse os raios de sol

+
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Não é mais o suficiente que uma maquiagem
cumpra uma função

É cada vez mais comum que uma base ou corretivo
façam o trabalho de dois ou três produtos 

Mas as marcas de beleza enganam as mulheres com
promessas do que um único produto pode oferecer?

Entre os 
queridinhos está o 
popular multi-uso 
da Lancôme Teint 

Rénergie Lift  
R.A.R.E.

O milagre
dos cremes
em debate

que dificilmente seriam en-
contradas em uma base lí-
quida”, afirma.

Para a dermatologista Do-
ris Day, no entanto, produ-
tos de uso múltiplo podem
trabalhar bem se agregados
a outros cuidados para man-
ter a pele saudável. Mas
também não é necessário
utilizar um arsenal de cre-
mes faciais. “Eu gosto dos
produtos de múltiplo uso.
Acredito que estes produtos
possam ser usados como bô-
nus, mas não como produ-
tos principais. Existem dias
em que não posso cuidar de
tudo como de-
veria o tempo
todo”, admite.

A maquiado-
ra de celebrida-
des Talia Sho-
brook acredita
que alguns itens
de maquiagem
que cumprem tri-
pla função podem
valer o investi-
mento. “As bases e
pós que incluem in-
gredientes que

combatem a acne, por
exemplo, podem ser ótimos
porque te ajudam a se livrar
de um problema específico
rapidamente”, diz ela. “Mas
uma base anti-idade não
funcionará muito bem. Os
anti-idade não têm fixação
rápida. Este produtos estão
penetrando na sua pele
quando deveriam justa-
mente fazer o contrário. Os
ingredientes usados nos an-
ti-idade parecem tornar a
pele mais pesada,” diz ela.  

KENYA HUNT
METRO INTERNACIONAL

À esquerda, 
rejuvenescedor 

facial by Terry Hyaluronic  
Face Glow e à direita o 

corretor instanâneo para 
poros dilatados 

da Clinique 
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Zé Sérgio
está de volta
ao São Paulo
Os ex-jogador Zé Sérgio,
que brilhou atuando como
ponta esquerda no São Pau-
lo nos anos 1970 e 80, foi
anunciado ontem como no-
vo técnico da equipe de ju-
niores do tricolor. 

O antigo ponta esquerda
inicia o seu trabalho com o
time sub-20 na Copa São
Paulo, que começa no mês
que vem. METRO

Palmeiras
acerta com
Juninho
O lateral esquerdo Juninho,
que estava no Figueirense,
já está contratado pelo Pal-
meiras, segundo o empresá-
rio José Carlos Brunoro, do-
no de parte dos direitos eco-
nômicos do jogador. 

Um dos destaques do Fi-
gueira no Brasileirão, Juni-
nho, 21, ganhou a Bola de
Prata da revista Placar co-
mo melhor jogador na sua
posição. O atleta vai assinar
contrato de três anos com
o Verdão, onde vai substi-
tuir Gabriel Silva, negocia-
do com a Udinese. METRO

Palmeiras adquiriu 25% 

dos direitos do jogador

MARCOS BEZERRA/FUTURAPRESS

A conquista do tricampeo-
nato mundial é levada mui-
to a sério no Santos. O clu-
be aceitou participar  de
uma campanha da Fifa em
prol das vítimas de Touho-
ku, região que foi devasta-
da por um tsunami em
março deste ano e está em
processo de reconstrução.
A visita de Neymar e Gan-
so, no entanto, foi imedia-
tamente descartada pelo
técnico Muricy Ramalho,
que quer os jogadores foca-

dos apenas na disputa.
Para compensar a ausên-

cia de seus maiores cra-
ques no evento, o clube
ampliou as doações obriga-
tórias dos participantes do
Mundial de Clubes, e ainda
programou a visita do cra-
que do futsal Falcão como
representante alvinegro no
local. Camisas autografa-
das, chuteiras de Ganso e
Neymar, luvas de Rafael e a
faixa de capitão de Edu
Dracena foram materiais

colocados em leilão pro-
movidos pela Fifa.

Ontem a delegação san-
tista deixou Frankfurt, na
Alemanha, rumo a Nagoya,
onde a equipe ficará con-
centrada. No embarque, o
ambiente era descontraído.
Ganso afirmou estar com
“200%” da sua condição fí-
sica, e Neymar, perguntado
se queria deixar um aviso a
Messi, preferiu “deixar
quieto”. “Se provocar, fer-
rou”, brincou. METRO

Mundial domina o pensamento dos jogadores 24 horas por dia Muricy
Ramalho proíbe até visita de Neymar e Ganso a vítimas do tsunami no Japão

Neymar é a principal esperança 
santista no Mundial

LUIZ FERNANDO MENEZES/FOTOARENA/FOLHAPRESS

O caminho

1 O primeiro possível ad-
versário do Peixe sai do
confronto entre Kashiwa
Reysol e Auckland City

2 O vencedor pega o 
Monterrey, e deste 
confronto sai o rival 
do Santos na semifinal

3 Na final, o adversário
deve ser o Barcelona 

Sobe e desce

Ricardo Gomes
Exatos 100 dias de-
pois sofrer um AVC
que o afastou do co-
mando do Vasco, o
técnico Ricardo Go-
mes voltou ontem a
falar de futebol com
a comissão técnica.

Júnior Cigano
O campeão dos pe-
sos pesados do UFC
passou por cirurgia e
só volta a competir
daqui a um mês.

Santos só 
pensa naquilo

A seleção brasileira femini-
na de futebol já tem seu
reencontro marcado com a
torcida: a partir desta quin-
ta-feira, dia 8 de dezembro,
no Pacaembu, o Brasil enca-
ra Itália, Dinamarca e Chile
no 3º Torneio Internacional
Cidade de São Paulo de Fute-
bol Feminino. 

As brasileiras, com a cra-
que Marta, são as favoritas
para levantar o caneco e ar-
rancar em busca da meda-

lha de ouro nos Jogos Olím-
picos de Londres em 2012.

As partidas do Brasil te-
rão transmissão ao vivo da
Band, com narração de Lu-
ciano do Valle e comentá-
rios de Neto, e cobertura
completa do band.com.br. O
Band-Sports transmite to-
dos os jogos da competição.

O torneio será a grande
chance para a seleção bra-
sileira se preparar para a
Olimpíada do próximo

ano, já que é última com-
petição oficial antes das
brasileiras embarcarem
para a Inglaterra rumo ao
sonho da medalha de ou-
ro.

Todas as quatro seleções
participantes se enfrentam
em turno único. Os dois
primeiros colocados da pri-
meira fase jogam a final
pelo título.Rosana, Cristiane e Marta estreiam hoje

contra a Itália

MARTIN ROSE/GETTYIMAGES

Com transmissão da Band, 21h15

Meninas do Brasil voltam
hoje ao Pacaembu
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Votação retorna à data inicial e
oposição diz que os votos diminuirão

Brasil é tetracampeão

DIVULGAÇÃO

Paraná dobrou
conquistas
ESCOLARES. O Paraná ga-
nhou até agora um total
de 44 medalhas indivi-
duais nas Olímpiadas Es-

colares deste ano, que
acontecem em Curitiba. O
número é o dobro do ano
passado, quando foram
conquistadas 21. 
“O Paraná tem tradição
em algumas modalidades
como atletismo e natação
e isso se concretizou ago-
ra", analisou o secretario
do Esporte do Paraná,
Evandro Roman.

METRO CURITIBA

Olimpíadas
O governo do  Paraná vai
entregar  hoje para a Conm-
bol (Confederação Sul-Ame-
ricana de Futebol), um ofí-
cio  se responsabilizando
pela organização do V Cam-
peonato Sul-Americano de
Futebol Feminino Sub-20.

O campeonato, do qual a

Seleção Brasileira é tetra-
campeã, começará em Curi-
tiba, a partir de 20 de janei-
ro de 2012. 

Esta é a terceira vez que o
Brasil realizará a competi-
ção, que garante duas vagas
para o Campeonato Mun-
dial de Futebol Feminino

Sub-20, no Uzbequistão, que
também ocorre em 2012. 

O campeonato sul-ame-
ricano é realizado de dois
em dois anos e  desde que
os jogos começaram, em
2004, só deu Brasil. A
equipe  lutará pelo penta.

METRO CURITIBA

A liminar que marcava as
eleições do Atlético para o
dia 18 de dezembro, um
domingo, foi derrubada on-
tem e agora a data será três
dias antes, em uma quinta-
feira até as 19 horas. 

O pedido havia sido fei-
to pela chapa Capgigante,
comandada pelo ex-presi-
dente Mario Celso Petra-
glia. Ontem ele disse, via
twitter, que a data prejudi-
ca os eleitores. “O MM
(Marcos Malucelli) e seus
candidatos "ferram” nova-
mente os sócios (...) Elei-
ções no domingo não sacri-
ficam os eleitores com ho-
rários e falta ao trabalho”,
escreveu.

Duas chapas disputam,
além da CapGigante, a Pai-
xão pelo Furacão concorre.
E nenhuma delas se apre-
senta como da situação.

Os volantes Willian e Lean-
dro Donizete estão sendo
procurados por clubes bra-
sileiros e italianos. Segundo
o jornal italiano Corriere
dello Sport publicou on-
tem, Willian é um dos qua-
tro nomes que a Fiorentina-
ITA busca para a meia can-
cha. Segundo o Coxa, no en-
tanto, nenhuma proposta
foi oficializada.

Já a imprensa gaúcha
afirma que Leandro Donize-
te teria sido procurado para
jogar no Internacional. As
especulações sobre o inte-

resse dos gaúchos no joga-
dor são antigas, mas seu
empresário disse que não
recebeu nenhum pedido de
negociação. Ele tem contra-
to com o Coxa até o final
de  2013.

Tcheco
O meia Tcheco está nego-
ciando com a diretoria para
renovar seu contrato para o
ano que vem. O atleta diz
que pretende jogar pelo
menos até o meio de 2012,
no Estadual e Copa do Bra-
sil. METRO CURITIBA

Sul-Americano feminino será no Paraná

Fiorentina está de olho em Willian

DIVULGAÇÃO

Coxa vive assédio aos volantes

Liminar de eleição no
Atlético é derrubada

Sócios votarão em uma quinta-feira até as 19 horas 

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA
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Emprestados 

Furacão devolveu aos 

clubes de origem os dez

atletas emprestados.

Márcio

Pertence ao Grêmio Pru-
dente-SP
Wagner Diniz

Tem vínculo com São Paulo
Wendell 

Voltou ao Palmeiras
Fabrício  

Zagueiro pertence à Traffic
Cleber Santana

Veio do São Paulo e pode
ir para o Sport
Paulo Roberto

É ligado ao Pão de 
Açucar- SP
Kleberson

Atleta é do Flamengo
Marcelo Oliveira

Retorna ao Corinthians
Rodriguinho

Voltou para o Fluminense
Adailton

Pertence ao Vitória

THIAGO MACHADO
METRO CURITIBA

K9 opera
no Coritiba
O atacante Keirrison veio
de Minas Gerias para ope-
rar seu joelho em Curiti-
ba, com o médico do Co-
xa  Lucio Ernlund. Ele te-
ve uma segunda lesão no
ligamento cruzado do
joelho, e deve ficar pelo
menos seis meses fora
dos gramados. Ernlund já
havia feito a primeira
operação do jogador em
2006, dois anos antes de
ele fazer uma ótima tem-
porada pelo Coritiba.

O jogador pertence ao
Barcelona e disputou o
Brasileirão deste ano pelo
Cruzeiro, onde ficou na
reserva. O time mineiro
diz que não tem mais in-
teresse no atleta e seu em-
presário, Marcos Mala-
quias, disse que seu futu-
ro está indefinido. 

METRO CURITIBA

ESPECULAÇÃO

Rivaldo
pode vir
para o
Furacão
Segundo o jornal pau-
lista Lancenet, o penta-
campeão Rivaldo esta-
ria negociando para jo-
gar no Atlético no ano
que vem. Dispensado
pelo São Paulo, ele é
casado com uma curiti-
bana, o que poderia pe-
sar em sua decisão. Ou-
tro time que teria inte-
resse em seu futebol é
a Portuguesa. 

O  meia está com 39
anos e publicou em
seu twitter, na sema-
na passada,  que pre-
tende  continuar em
campo ano que vem.
Ele pretende encerrar
a carreira somente no
final de 2012. 

METRO CURITIBA
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